Prijava na izobraževanje za Imago facilitatorje 2020/21
Nachname/ Priimek:

Geburtsdatum/Rojstni datum:

Vorname/Ime:

Geburtsort/Rojstni kraj:

Titel, Berufstitel/Naziv, poklic:

Staatsangehörigkeit/Državljanstvo: SLO

Heimatadresse/ Domači naslov:

Zustelladresse/Naslov za izdajo računa računa:

Nr. Der Ratenzahlungen/št. obrokov:

Rechnungsempfänger/Prejemnik računa:

1

2

3

4

Strasse, Nr./Ulica, št.:

Strasse, Nr./Ulica, št.:

Postleitzahl/Poštna št.:

Postleitzahl/Poštna št.:

Ort/Kraj:

Ort/Kraj:

Telefon/Telefon:

Telefon/Telefon:

E-mail/Email:

E-mail/E-mail:
Tax number/Davčna številka:

K prijavi priložite sledeče dokumente kot kopijo in pošljite na Imago društvo, Hrastje 223, 4000 Kranj ali pošljite
preko elektronske pošte kot PDF, scan, sliko itd. na naslov: imagodrustvo@gmail.com.
Prijavi priložite sledeče dokumente:
o Standardni življenjepis
o Kratek opis vaše motivacije za izobraževanje
o Potrdilo o najvišji zaključeni izobrazbi
o Potrdilo o opravljenih 100 urah treninga za osebno rast in razvoj (osebna, partnerska terapija,
supervizije, tečaj za mediatorje, coache, …)
o Potrdilo o obisku Imago delavnice (kot samski ali v paru) ali opravljenih 10 urah terapije pri
Imago terapevtu (to dokazilo lahko priložite najkasneje do začetka 4. modula)
o 2 priporočilni pismi mentorja, svetovalca ali terapevta

Datum:_________________________

Podpis: _________________________

Brehms izobraževanje OG: pogoji udeležbe za Imago profesionalne facilitatorje:
1. Prijava: Pisna prijava velja kot obvezujoča in upoštevajoč pogoje odpovedi zavezuje k plačilu
celotnega tečaja.
Hkrati se s tem sprejme pogoje, ki so navedeni v veljavnem kurikulumu (kot npr. plačilni
pogoji in pogoji v primeru odpovedi).
Število mest je omejeno. Dodeljena so na podlagi zaporedij prijav oziroma plačil.
2. Trajanje: Izobraževalno razmerje se začne s prejetjem prijave na tečaj oziroma s prvim
delnim plačilom tečaja. Zaključi se z izpeljavo zadnjega predavanja, z zaključnim izpitom in s
podelitvijo zaključnih dokumentov.
3. Storitve Brehms izobraževanja: Izobraževanje obsega vse storitve v skladu z aktualno
veljavnim kurikulumom.
4. Stroški tečaja: Veljajo cene, ki so navedene v kurikulumu. Sprememba cen je možna samo do
začetka seminarja. V tem primeru lahko tečajnik v roku 14 dni brezplačno odstopi od tečaja.
5. Plačilni pogoji: Tečajniku se ob začetku tečaja predpiše rok plačila.
V primeru, da se rok plačila ne upošteva, sledi opomin. Če se tudi ta ne upošteva, izhajamo iz
tega, da obstaja možnost neplačila tekočega tečaja. To pa lahko pomeni vse od takojšnjega
poplačila celotnega zneska ter vse do izključitve iz tečaja.
6. Storno in odpoved: Odpoved tečaja je možna samo pisno. Pri odpovedi do 30 dni pred
pričetkom tečaja (upošteva se datum poštnega žiga) se pridrži taksa obdelave v višini 100
evrov.
Pri odpovedi znotraj 30 dni pred pričetkom tečaja se pridrži 50% pristojbine, razen v primeru,
če lahko za vaše mesto najdete zamenjavo.
Pri odpovedi po začetku izobraževanja in med izobraževanjem se mora takoj plačati celotni
znesek. Izplačilo že plačanega zneska po začetku izobraževanja ni možno.
V primeru odpovedi tečaja iz organizatorskih razlogov se že nakazana vplačila tečajnikom
povrnejo. Nadaljnji odškodninski zahtevki niso možni.
Pri utemeljenih primerih (neizpolnitev zahtev izobraževanja, npr.: slaba prisotnost, osebno
nespoštovanje, itd.)si pridržujemo pravico, da predčasno prekinemo izobraževalno razmerje.
V tem primeru je predviden sledeč postopek:


obvestilo tečajniku o neizpolnitvi zahtev izobraževanja,



ugotavljanje časovnih okvirov nastale škode,



odločitev o obstanku ali izključitvi tečajnika po zaključku danega roka, ki ga določi
Brehms izobraževanje

V primeru civilnopravnega prerekanja iz te pogodbe velja, da se najprej izpelje mediacija na sedežu
Brehms izobraževanja. Stroške nosita obe strani v sporu, vsaka polovico. Samo v primeru, da v roku 3
mesecev po začetku mediacije ne pride do rešitve, se lahko iz obeh strani sproži pravni ali sodni
postopek.
7. Predpogodbena dolžnost obrambe, skrbnosti in razrešitve (splošni civilni zakonik odst. 878.
879 st. 3): Udeleženci izobraževanja so obveščeni o poklicni uporabi in možnosti uporabe
izobraževanja.
8. Sodna pristojnost: Wien. Velja izključno avstrijski zakon.
9. Kraj izvedbe: Posamezni seminarji oz. izobraževalni moduli bodo potekali v prostorih Brehms
izobraževanja; v najetih seminarskih prostorih.
Cena tečaja ne vključuje stroškov potovanja, nastanitve in oskrbe v hotelih. Tečajniki, ki ne bodo
prenočili v hotelih, kjer bodo potekali seminarji, morajo vračunati dnevni pavšal hotela, kjer bodo
potekali seminarji. Te stroške določa hotel.
10. Jamstvo o izključitvi: Udeležba na naših delavnicah je prostovoljna. S prijavo tečajnik izjavlja,
da prevzema polno odgovornost za sebe in svoja dejanja v in izven seminarja.
Pobude voditeljev seminarja so predlogi, ki jih tečajniki izpolnjujejo prostovoljno po svoji
odločitvi.
Brehms izobraževanje ne prevzema nikakršne odgovornosti za posledice, ki nastanejo po obisku
izobraževanja. Organizatorji, vodje seminarjev in najemodajalci seminarskih prostorov ne
odgovarjajo za tečajnike.
Za osebne predmete tečajnikov vključno z učnim gradivom, Brehms izobraževanje ne odgovarja.
Brehms izobraževanje ne odgovarja za uporabo znanj pridobljenih na izobraževanjih.
11. Zavezanost k molčečnosti: Tečajniki kot tudi vodje tečajev in učitelji se zavezujejo k
skrbnemu ravnanju z osebnimi informacijami v skladu s poklicno dolžnostjo o molčečnosti.
Zavezanost k molčečnosti obsega vse informacije, ki se pojavijo v okviru izobraževanja in
katerih razglasitev bi za druge tečajnike, njihove svojce ali za tretje osebe pomenila škodo na
zdravstvenem, gospodarskem in družbenem področju. S prijavo kandidati ta predpis
sprejmejo.
12. Varstvo podatkov: Vsi osebni podatki tečajnikov se obravnavajo zaupno. Podatki ne bodo
posredovani tretji osebi (razen IRI, IGÖ in Imago Slovenija, glej točko 13). Z dovoljenjem za
posredovanje podatkov tečajniki oz. interesenti privolijo, da se podatki osebnega značaja, ki
se prenašajo elektronsko, telefonsko, ustno, preko faksa ali pisno, shranijo in so namenjeni
zgolj prenosu informacij. To vključuje tudi pošiljanje novosti po elektronski pošti.
13. Imago profesionalni facilitator: Vsi dokumenti, metode, vsebine, ki se uporabljajo za Imago
profesionalnega facilitatorja in se posredujejo naprej, so zaščiteni z avtorskimi pravicami
(»Imago Relationships International« - IRI), Lexington, KY, USA 40504. Uporaba teh pravic je
urejena z Imago Professional Facilitator Certification Agreement (Catalog of Course Offerings,
Capter
10.7,
(Catalog
of
Course
Offerings
10.2,

http://gettingtheloveyouwant.com/preofessionals/course-catalog). Certifikacija sledi samo
po izpolnitvi vseh zahtev v kurikulumu.
Uporaba imena »Imago profesionalni facilitator« in pripadajočih vsebin iz treninga so možne
samo v sklopu tega dogovora, ki vsebuje tudi pravično članstvo kot profesionalni član pri IRI.
Uporaba brez ali izven tega dogovora predstavlja kršenje avtorskih pravic in je lahko iz strani
IRI ustrezno kaznovana.
14. Pravica do spremembe, spremembe v programu izobraževanja in / ali odpoved
izobraževanja: Na podlagi dolgoročnega planiranja so organizatorsko pogojene spremembe
programa možne. Prav tako je izpeljava izobraževanja odvisna od minimuma števila
udeležencev. Brehms izobraževanje si tako pridružuje pravico do sprememb pri dnevih,
pričetkih, terminih, krajih izobraževanja, trenerjih, kot tudi pri odpovedih izobraževanj.
Tečajniki bodo o tem pravočasno in na primeren način obveščeni.
V primeru bolezni ali druge višje sile, izobraževanje ne bo izvršeno. Nadomestilo za nastale
izdatke in ostale zahteve nasproti Brehms izobraževanju niso možne.
Nujne spremembe vsebinske vrste, v zvezi s kraji izobraževanj, časom, referenti, s
posameznimi predavanji in v zvezi s številom udeležencev, zaradi spremenjenih okvirnih
pogojev, zakonov itd., se ne tičejo Brehms izobraževanja in ne vplivajo na veljavnost
izobraževalne pogodbe.

Potrjujem pravilnost mojih podatkov in se zavezujoče prijavljam na izobraževanje za Imago
profesionalnega facilitatorja pod pogoji kurikuluma tečaja.
S podpisom potrjujem, da zgoraj navedene pogoje (Brehms izobraževanje), ki so sestavni del prijave,
sprejemam in jih bom tudi upošteval/a.

Datum:_________________________

Podpis: _________________________

